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Ελένη Πετεινού: Με το δεξί άρχισε την καριέρα της στην πολιτική 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΠΑΡΘΕΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

M
ε νεανικό ενθουσιασµό και πά-
θος για τους στόχους της στην 
πολιτική, έδωσε τα διαπιστευ-
τήριά της στη Βουλή την περα-

σµένη Τρίτη το απόγευµα η νεοεκλεγείσα 
ελληνικής καταγωγής βουλευτής, Ελένη 
Πετεινού και το Λίµπεραλ Πάρτι παράτα-
ξη απέκτησε µια νέα συντηρητική φωνή 
µε άποψη που την εκφράζει µε παρρησία. 
Την παρθενική οµιλία τής Ελένης Πετει-
νού παρακολούθησαν οι γονείς, οι γιαγιά-
δες, τ’ αδέλφια της, ο γενικός πρόξενος τής 
Ελλάδας, κ. Σταύρος Κυρίµης, κοµµατικά 
στελέχη και δεκάδες συγγενείς και φίλοι. 
Μετά την οµιλία ακολούθησε δεξίωση, 
όπου οι καλεσµένοι είχαν την ευκαιρία να 
συγχαρούν την Ελένη Πετεινού και την οι-
κογένειά της. 
Φυσικά, «Ο Κόσµος» ήταν εκεί και οµο-
λογουµένως µάς συγκίνησαν οι αναφορές 
της στην Ελλάδα και ειδικά στην ιδιαίτερη 
πατρίδα της Λήµνο, στο σπουδαίο ρόλο 
που έπαιξαν οι µετανάστες για την ανά-
πτυξη τής Αυστραλίας και οπωσδήποτε η 
αφοσίωσή της στην οικογένεια.
Το όνειρο - στόχος των ελλήνων µετανα-
στών µετά τον πόλεµο ήταν «ένα καλύτερο 
αύριο» για την οικογένειά τους και κυρίως 
για τα παιδιά τους. Οι µετανάστες  δεν έρ-
χονται στην Αυστραλία για την καλοπέρα-
σή τους, που είναι άγνωστη πολλά χρόνια 
µέχρι να εδραιωθούν. ∆εν εργάστηκαν 
σκληρά αυτοί οι άνθρωποι στα εργοστά-
σια και στα µικροµάγαζά τους για να ζουν 
καλά, αλλά για να µπορέσουν να προσφέ-
ρουν στην οικογένειά τους ό,τι καλύτερο 
ήταν δυνατόν και -το σπουδαιότερο- να 
ευδοκιµήσουν τα παιδιά τους. 
Τους ίδιους στόχους είχαν οι γιαγιάδες 
και παππούδες τής Ελένης Πετεινού για τα 
παιδιά και εγγόνια τους, όµως, ούτε να φα-
νταστούν θα µπορούσαν τότε πως σαν βου-
λευτής η εγγονή τους µια µέρα θα µιλούσε 
γι’ αυτούς και τους γονείς της στη Βουλή. 
Γι’ αυτό δεν υπήρχαν πιο ευτυχισµένα δύο 
πρόσωπα στο Κοινοβούλιο την περασµένη 
Τρίτη από τις γιαγιάδες τής Ελένης, ούτε 
δύο πιο υπερήφανοι άνθρωποι για τα επι-
τεύγµατά της από τους γονείς της.
Η Ελένη Πετεινού έχει όλα τα απαιτούµε-
να προσόντα για τη σταδιοδροµία της στην 
πολιτική µε τη χαρισµατική προσωπικό-
τητά της τυλιγµένη στην κλασσική ελληνι-
κή οµορφιά, την ευφυία και ευγλωτία, µα 
προπαντός το πάθος για τα πιστεύω της 
είναι η καλύτερη εγγύηση πως, είτε συλλο-
γικά, είτε µε δικές της προτάσεις και πρω-
τοβουλίες, θα διαπρέψει και θα τιµήσει 
την οικογένειά της, την καταγωγή της και 
αυτούς που την εµπιστεύτηκαν να τους εκ-
προσωπεί στο ναό τής ∆ηµοκρατίας.
«Ο Κόσµος» συγχαίρει την Ελένη Πετεινού 
για την εκλογή της και τής εύχεται τα βέλ-
τιστα µε πρόοδο στην πολιτική και ευτυχία 
στην προσωπική της ζωή.  


